
 

 S.T. mod Holland (sag nr. 175/2000 af 23. november 2001)  
 

Sagsfremstilling:  

Den srilankanske statsborger S.T., der var etnisk tamil, indrejste i Holland i oktober 2000, hvor han 

søgte asyl. Han henviste til, at han i to måneder i 1994 havde udført aktiviteter for den tamilske 

oprørsbevægelse LTTE, og at han ved to lejligheder i 2000 havde været tilbageholdt i en enkelt dag og 

mishandlet af PLOTE, en organisation, der arbejdede sammen med den srilankanske hær.  

De hollandske myndigheder fandt, at S.T.'s asylansøgning var åbenbart ugrundet og behandlede sagen i 

en særlig hasteprocedure. Ved denne afgørelse lagde de hollandske myndigheder vægt på, at S.T.'s 

påståede aktiviteter for LTTE fandt sted over syv år tidligere, at det var usandsynligt, at han ville være 

blevet løsladt efter blot en dags tilbageholdelse, hvis de srilankanske myndigheder efterstræbte ham, og 

at han var i stand til at udrejse på sit eget nationalitetspas.  

 

Påstanden:  

S.T. indbragte Holland for Torturkomitéen og gjorde gældende, at de hollandske myndigheder ville 

krænke artikel 3, hvis han blev udsendt til Sri Lanka, idet han dér risikerede at blive udsat for tortur.  

Han henviste i den forbindelse til, at hans sag ikke burde være blevet behandlet i en særlig 

hasteprocedure, og at de ar, han havde på kroppen, stammede fra mishandling, han blev udsat for på 

Sri Lanka.  

 

Torturkomitéens bemærkninger:  

Komitéen gav ikke S.T. medhold i hans klage. Ved afgørelsen lagde Komitéen indledningsvis vægt på, 

at hans sag blev forsvarligt behandlet i Holland (pkt. 6.3.). Komitéen lagde endvidere vægt på, at S.T. 

alene havde arbejdet for LTTE i to måneder, seks år inden han blev tilbageholdt første gang, og at han 

efter Komitéens opfattelse ikke i øvrigt havde henvist til nogle omstændigheder, bortset fra eksistensen 

af ar på kroppen, der kunne underbygge en antagelse om, at han risikerede at blive udsat for tortur på Sri 

Lanka. Samlet set fandt Komitéen derfor ikke, at der var vægtige grunde for at antage, at S.T. risikerede 

at blive udsat for tortur på Sri Lanka (pkt. 6.4.). 


